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Köaég,i onkormdnyzat Képvíselőtestiilete
8409 Urkút, Rúkóczi u.45. Tel.: 88/230-003.
Szúm:39-5/2006.

.rncyzorÖNyv

Készült: Úrkút K<izség Önkormanyzati Képviselőtestülete 2006. április 24.-én(hétfon) du.
16.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

ImriZoltén,
Kökönyei Edit'
Lisztes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Vassné Balázs Györgyi képviselők

Távolmaradását bei elentette: Rieger Tibor alpolgiírmester,
Kocsó Jrínosné képviselő,
Lipp Józsefné képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostiísi i|lÍfuia jegyző,

Pichler József polgrírmester köszöntötte a megjelenteket ós megállapította, hogy azijllés
haténozatképes, mert a Testület 10 tagjából 7 fő jelen van .

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 6 igen
szavazattal'-ellenszavazatnéIkilelfogadott.

NAPIREND: 
' 
):.oij"5:'T,-"3*::.^rrur2005. évi gazdáIkodásaról szóló beszámoló

Előadó : Pichler József polgiírmester

2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása.

Előadó : Pichler József polgármester

3') Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás létrebozásáról szóló Társulási
M egállapodás.

Előadó : Pichler József polgiírmester

4.) Vegyes ügyek.
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a. ) Roboz S ríndorné helyi sé gbé rIeti szer ződés megho sszabbítása.
b.) Trímogatási kérelmek elbírálása.
c.) Lalo 2000 Kft ajánlata
d.)Tájékoztató a szennyvízcsatornánásról - bányai szolgalmi jog .

e.) Perembolt és a Makk7-es mögött védőkorlát készítése

g Jelentés a lejárt hatráridejű testületi határozatokvégrehajtásáról.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták')

Kérdés. Itozzászőlás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület a Jelentést egyhangúlag - 7 igen szavazattal. - ellenszav azatnélkul _
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1' NAPIRE ND : *[ffff 
:,"?##* 

y zat 20 O 5 . év i gazdálko dás aró l szó l ó b e számo l ó

Előadó : Pichler József polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Rostási Mríriajegyző: Szóbeli tájékoztatőjában röviden elmondja, hogy az önkorményzat
pénzügyi helyzete 2005 évben is stabil volt, sőt átmenetileg felésleges p énzeszkÓzer' lekötésre
kerültek, így akamatbevételek is n<jvelték az összbevételt.. Mar évek ótakészill az
önkormrínyzat a szenrtyvízcsatomézásra és ez miatt a sqát erőhrjzsztikséges összeget szeretné
megtakarítani, hogy pályazni lehessen, ezértnagyon takarékos gazdáIko{ás foly.
Azonban ellhez kapcsolódóan elmondj a azt is, hogy a tervbe vett szenny vízcsatomézás miatt
elmaradnak fontos dolgok. Ilyen pt. az önkormiínyzatiutak egy része'ágyon rossz állapotú,
de a csatornánásravaló hivatkozással a felújításuk elmarad. Ez azonbantr-ossztl távon nem
követhető út.

Kökönyei Edit: Véleménye szerint is a 2005. évi költségvetés teljesítése jónak mondható,
egy-két apró k<iltséghelyen van túllépés, azonban e, srákf"ludatón belüli.
A jegyző által elmondottak megfelelnek a valóságnak. Arra kell törekedni' hogy a
szenrtyvízcsatornétzás mielőbb meglegyen, ha nem, akkor azutakatmeg kell ciinálni.

Pichler Józsefné: A módosítasho z víszonyítva az adőbevételek is l00 oÁ-os teljesítést
mutatnak, ami szintén jónak mondható. Részletesen átnézve azárszánadást és ahozzátartoző
pénzmaradvány kimutatást ő is jónak tarja. Javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását.
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A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
rendeletet bozta:

612006. íIv.25.) okKt rendelet

Azönkorményzatz}}s.évigazdáIkodásanakzárszárnadásáről.

(A rendelet sző szerintí szövege a jegyzókönyv mellékletét
képezi.)

2. napirend: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok e||átása.

Előadó : Pichler József polgármester

(rásos előterjeszést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Az előteqesztés alapjan a községben a gyermekvédelmi munka megfelelően

folyik. Az e!óterjesáés részletes' mindenre kiterjedő. Ettől fiiggetlenül az emberben mindig
benne Van egy kis félelem' lehet hogy pont abban a családban vannak gondok, amelyrőlfel
sem tételezhető az.

Vassné Balazs Gvorevi: A családgondozőnak, az iskolanak, óvodának gyámhatóságnak

nyitott szemmelkelljámia a gyermekek között. Sokat lehet hallani a családon belüli
bánta\mazásról, ami ritkán, ill. későn derül ki.

Mádlné Sas Anikó: Véleménye szerint olyanok kérnek és kapnak segélyíaz
önkormányzatoktől, akik a maguk hibájából /p1. alkoholizmus/ nem tudnak megfelelően élni.
Aki pedig tényleg rászorult a segélyre, ott a sztilő mindent megIesz annak érdekében, hogy ne

kellj en segélyért kuncsorogni.

Kökönyei Edit: Ezténylegúgy van, ahogy Mádlné elmondta.
Az előterjesztést jónak tartja,javasolja az elfogadását.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal,l taÍtőzkodás mellett az alábbihatározatothozta:

19 t2006. (IY .2 4.\ ol<Kt határ ozat

Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestülete a
gyermekj óléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásÍíról szóló
előterj esztést elfogadj a, a 2005 . évi gyermekvédelmi munkát
megfelelően tartja.
Felkéri a polgarmestert és a jegyzőt,Itogy az értékelésről
tájékoáassa a Megyei Szociális és Gyrámhivatal.

Felelős : polgrírmest er, jegyzó

Hataridő: 2006. május 1 0.
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3. nap.irend: Jelzórendszeres hiízi segítségnyújtás létrehozásaról szóló Társulási
M egállapodás.

Előadó: Pichler József polgiírmester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés^bozzászőIás:

Pichler József polgármester: A Trírsulási megállapodást elküldte minden képviselőnek.
Bemutatta és elmondtaahaszná|atátakészüléknek. Azidős, rászorult emberek biztonságban
érezhetikmagukat ezzel akészülékkel, amely számukra semmiféle költséggel nem jár, viszont
telefonvonal kell hozzá. Jelzéstik alapjána diszpécser központban veszik a bejelentést és ott
kerül eldöntésre, hogy atászoruItnak mire (mentőre) illetve kire (háziorvosra) van szüksége.
Ezután történik a iasztás'

Rostási Máriajegyző: A szociális törvény a jelzfuendszeres házi segítségnyújtást a 3000 fonél
több lakost szám|álo települések részére teszi kötelezóvé. Arászorult időskoruak ill. a
fogyatékos személyek részére, amennyiben vállalják azt célravezető, jő dolog. Véleménye
szerint a lakosság körében előbb fel kellene mérni van-e rá szükség, ki vállalja, elkell
fogadtatni. A rászorultságot a szoc. törvény alapjrín kell megállapítari,hisz az alapjá kell,
illetve lehet majd az állami normatívát igényelni. Nem utolsó sorban ezzel ahelyi szociális
rendeletet is módosítani kell.
Sajnos nem sikerült megszerezni a szociális szolgáltatóval a gesztor önkormányzat által kötött
ellátási szetződést. Jó lenne ismerni, hogy mi van abban.

Vassné Balázs Györeyi: A polgiírmester által elmondottak alapján azt szílr:te le, hogy a jelző
késztilékkelellátott rászorult a diszpécsernek jelez, és mire az eldönti mire van szüksége a
bejelentőnek elmúlik 20-25 perc, ami hosszú idő. Ha úgy dönt a diszpécser, hogy mentő kell a
készülékkel ellátott rászorultnak ki fizeti amentot'yagy aZ ingyenes? Amennyiben
telefonvonal kell a készülékhez,űgy azutén fenntartási díjat is kell fizetni, akkor már nem is
ingyenes.

Pichler József polgármester: Nem mentő, hanem segélykocsi fog jönni a betegért. Ezeka
segélykocsik Páprán és Bakonypölöskén állomásoznak.20-30 perc alatt ide érnek Úrkútra, de
ha közelebb vannak' úgy gyorsabban is ide tudnak érni.

Lisztes Győző: A segélykocsi hova viszi a beteget, mert aztudott dolog, hogy a mentó az
ajkaikőrhazba.

Pichler Józsefné: Összefoglalva ő úgy látja,bogy ennél a napirendi pontnál is van több olyan
nyitott kérdés, amire a polgiármester nem tud válaszolni. Ezen kívül a falu lakossága körében
is fel kell mérni hogy kinek van sziiksége a készülékre' ponto santájékoztatni kell a
rászorultat, amennyiben a készüléket igényli, hogy aztényleg ingyenes-e, hova viszi a
segélyautó a beteget, stb. Ha ezeh're a kérdésekre lehet tudni a választ, úgy a Tarsulási
Megállapodásról is lehet beszélni, de addig javasolja a témát elnapolni.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül Pichler Józsefné
képviselő j avaslatát elfo gadta.



4. napirend: Vegyes ügyek.

a. ) Roboz S ándorné helyi sé gbé r|eti szerződé s megho sszabbítása.

Pichler József polgiírmester: Roboz Sáándorné vállalkozőkérte a helyiségbérleti szerződés

*.gh"''*bbításai. Mivel azideiköltségvetési évben aziz|etfelújítását nem tudja elvégezni

az önkormány zat, javaso|ja egy évre az ilz\et I<tadását kérelme ző részére .

Kérdés. hgzzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet egyhangúla g _ 7 igen szavazattaI, - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

hatérozatothozta:

20 t 200 6. IY .24.\ o|<Kt határ ozat

A Képviselőtestület Roboz Sándorné vállalkozó Ajka, Fő u' 2'

sz. a|atti lakós részére azinkÍfti önkormanyzat fulajdonában lévő

396l7lN| hrsz-u ingatlanban lévő üzlethelyiséget 2007. március

3I.napjáigbérbe adja. A bérleti díj havi összege 24.500.-Ft,
me|y az inflációnak megfelelően emelkedik.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: azowta]'

b.) Trámogatási kérelmek elbírálása.

(Támogatísi kérelmeket a képviselők előre' írásban megkaptak.)

Pichler József pol gármester t ájékoztatta a Képviselőte stületet, ho gy a

tti"oltóp**"snokság és a pv parancsnokság minden évben kapott támogatást. A Máltai

Szeretetszo\gáIata tavalyi évben kért először és el lett utasítva, javasolja ezt az idén is.

A tűzöltóság és a pv parancsnokság részére javasol20-20 e Ft-ot apénzmaradvány
terhére.

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

{ Képviselőtesti.ilet egyhangúla g _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi

határozatothozta:

2112006. fiv.24.\ okKt határozat

A Képviselőtestület
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a. ) a V e szprém Me gye i Katasztr őfavéde lmi Igazgatő s ág Aj kai
Polgrári Védelmi Kirendeltsége részére egyszeri, 20'000' Ft

b. ) a Tárkányi Károly Hivatiíso s Önkormány zati T úzoltő ság

Ajka részére egyszerint, 20.000.- Ft

támo gatást áIlapit meg az Önkormrán y zat 200 6' évi
ktiltségvetésében a pénzmaradványa terhére.

Felelős: Polgármester
Hataridő: azowtal

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igenszavazattaI' - ellenszavazatnéLk'JI_ aza|ábbi

hatáLÍozatothorta:

22 t2006. ffY .2 4.\ Öl<Kt batár ozat

A Képviselőtestület a Máltai Szeretetszolgálat pénzügyi

tamogatás iránti kérelmét elutasítja, mivel az önkormányzat a

szociálisan rászorultakat a költsé gvetésében biao sítottak alapján

támogatja.

Felelős: polgármester
Hataridő: azowta|

c.) Lalo 2000 Kft ajÍnlata

(Lalo Kft írásbeli ajénlatát a képviselők előre megkapták')

Kérdés^hozzászőIás:

Vassné Balazs Györeyi: Véleménye szerint, amikor nincs még meg Szennyvizbenlházással

kapcsolatos saját erő,nem lehet más nagy kiadást eszközölni.

Pichler József polgármester: Neki is ez avé|eménye. Megírja a Kft ügyvezetőjének, hogy

ezze| nemtud foglalk ozni a képviselőtestület.

A Képviselőtestiilet egyhangúla g _ 7 igen szavazatta\. elfogadta a polgármester javaslatát.

d. Tájékoztató a szennyvízcsatornánásról - bányai szolgalmi jog.

Pichler József polgiírmester tájékoztatjaa Képviselőtestületet, hogy fueger Tibor

"'p"'gfu-"'t.*.1 "gyütt 
megkereste a Mangrín Kft ügyvezetőjét a szolgalmi jog _ 5 millió

rúiná' - ellenszolgátatási díja miatt. A megbeszélésen azigyvezetőkön kívül jelen volt

Lisztes Győző képviselő, aki a Mangán Kft a|kalmazottja is és Várbíró Tamás.

Röviden óhondjá, hogy a megbeszéléS nem zarultsikenel, mivel akft. az eredeti qánl'atát

tartja fenn' arrríiezváltozatlanul anfllztehozzá,hogy az 5 millió forint amit a szolgalmi
jogert két, aza falu lakosságát szolgáIná,mivela faluért hozna létre egy a|apítvényt.
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Véleménye az,hogy a következő ülésre meg kellene hívni abányavezetójét.

Kérdés.hozzászőIás:

Lisztes Győző: Varatlanul érte amegbeszélés, annál is inkább, mert az elmúlt testületi ülésen
nem tudott részt venni , igy e|éggétájékozatlanvolt. Így volt vele Rieger Tibor alpolgiírmester
is, mivel többször elmondta a megbeszélés folyamrán, hogy ő sem volt ott az utolsó testületi
ülésen.

Pichler Józsefné: Elhamarkodott volt az önkormiínyzatÉszéről a megbeszélés abányával.
Enőlhosszan beszélt a polgármesterrel, hogy a megbeszélést el kellenehaIasztani, mivel nem
volt felkészülve sem az alpolgérmester, sem Lisztes Győző, így csak a polgármester
képviselte az önkorményzatot egyedül. Felteszi a kérdést, hogy milyentárgyalő delegáciő az,

amelyik nincs felkészülve, nem tud megfelelően érvelni vagy nincsenek is érvei. A
polgármesterrel meg az a gond, hogy általában mást mond' mint amit esetleg gondol.

Vassné Balázs Gvörgyi: Egyetért Pichler Józsefné képviselőtarsávaI az áItala elmondottakkal'
Hozzáteszi még, hogy feltétlenül meg kell hívni abényavezetését, és a Testületnek
megfelelő érvekkel kell alátrámasztani,hogy nem tudjaaz 5 millió forintot kifizetni.

Mádlné Sas Anikó: Ezeket az érveket előre meg kell beszélnie a Testületnek.

Pichler Józsefné: Javasolja a megbeszélést május 8.-ára (hétfore) összehívni.

A Képviselőtestület javaslattal egyhangúlag_7 ígenszavazattal, - egyetért.

e.) Perembolt és a Makk7-es mögött védőkorlát készítése

Pichler József polgrírmester: A Perembolt mögött szükséges lenne egy védőkor|átfelállitása, a

balesetveszély elhátitása érdekében. Csajági LászIő vállalkozótól kért már ajánIatot. Többek
között kért a Vértesi féle zöldségesbolt melletti korlát he|yreá|litására.Ez a kettő 68 e/Ft

lenne. Javasolj a a pénzmaradvány terhére megállapítani.

Kérdés.hozzászőlás:

Mádtné Sas Anikó: A zöldséges bolt mellettire táfér, de nem tudja a perembolt mögött hol
lesz elhelyezve,vagy kell-e oda?

Pichler Józsefné: Véleménye szerint nem is a perembolt mögött, hanem a Makk7-e kocsma
melletti részrőI van szó.

Pichler József poleármester: A z a rész balesetveszélyes meg kell oldani.

Lisáes Győző: Végül is nem nagy összeg a két védőkorlát elkészítése, illetve felújítása.
Javasolja ő is. Elmondj aaztis, hogy ennél is fontosabbnak tartaná a tornacsarnokhoz vezető
kis híd felújítását' mert az is elég rossz állapotban van.
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ImriZoltán: Alátámasztja,már ő is több esetben megjegyezte, hogy a kis hidat meg kell
erősíteni. Az iskolások nap mint nap arra mennek.

Vassné Baliízs Gvörgyi: Pilter István műszaki ügyintézővel meg kell nézetni, és meg kell
csináltatni.

A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igenszavazatta|. - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
határozatothozta;

23 t200 6. (IY .2 4.\ o|<Kt határ ozat

A Képviselőtestiilet a zöldségbolt és a makk7-es kocsma
melletti részen - közterületen _ a védőkorlátot Csajági Lászlő
ar aj ánlata a|apj án 6 8 . 0 0 0. - ért az önkormríny zat 20 0 6 . év i
költségvetésében a pénzmaradvány terhére, elkészítteti.

Felelős: polgármester
Hatríridő: azonna|

f.) Vassné Balazs Gvörg-vi: Megkétdezi a polgármestert vannak-e közcélú, közhasznú
dolgozók az önkorményzatnál. Ugyanis már jő idő van, a faluban at*arítást el kell végezni.
Elmondja aztis,hogy a szavazás napjrín a2.sz. szavazőkorben_ az óvoda udvarrín állati
ürtiléktőlkezdve eléggé sok szemét volt, gondozat|anvo|t, szégyellte magát. Javasolja
polgármesternek nagyobb gondot fordítani az önkormányzatintézményeire és a falu
köztereire.

Több targy nem volt, a polgármester azülést 19.30 órakor berekesztette.

Pichler Jóbsdf *?,;.hh,Y---
Polgiírmester jegyző

Kmft.

1.. 1, !


